
Skolebestyrelsesmøde 

Havndal børneby 
Tirsdag den 27.02.2018 kl. 17.00 – ca. 19.30 

Referat 

 
Fraværende medafbud: 

Anette Nørager 

 

1.  

Referat fra sidst  

 

 Godkendt. 

 

Peter informerer om brug af film og ekstra 

udgift i forbindelse med dette 

 

2.  

Nuværende dagsorden  

 

Intet at tilføje. 

 

3. 

Formandens beretning  

 

 Har været rundt og se byggeriet. Godt 

på vej men der mangler en del. 

 Børnene klarer processen godt, men 

enkelte er udfordret. 

 

 

4. 

Nyt fra skoleledelsen 

 

 Legepladsforslaget er godkendt og 

bliver sat i gang til marts alt efter vejret. 

 Ca. 1 maj kan 4. – 6. klasse flytte retur 

til ”den gamle skole” og derefter kan 

resten af skolen/den nye SFO og 

administrationen færdiggøres. 

 DJ og ANL har været til møde ang. 

hjemmesiden. Snart er den færdig og 

klar. 

 Pædagogisk tilsyn i børnehaven. Påtale 

ift. brug af TRAS 1x årligt. 

 Fælles skolebestyrelsesmøde med 

Grønhøj udsættes til den 18 april kl. 

17.00. ANL og Peter mødes inden og får 

lavet en målformulering om, hvad er det 

vi vil med dette samarbejde/ hvad giver 

mening og hvorfor. Hvad emner og 

temaer tager vi fælles op og hvorfor.  

 Lone efterspørger om forældrene i 6 

klasse ikke har fået besked om valg til 

ny bestyrelse på Grønhøj skolen. Lone 



kører der over tirsdag den 27 februar kl 

19.00-20,30 

 Ny børnehaveklasse 14 stk. 

 

5. 

Nyt fra SFO og børnehaven 

Børn i SFO pr 1 marts 62 og 1 august. 43 

Børn i BHV pr 1 marts 30 og 1 sept. 35 

Åbent hus med stor tilslutning. 

 

 

6.  

Nyt fra elevrådet 

 

 Punktet udgår pga. valgmøde 

 

7. 

Regnskab 2017 

 

 Kommer ud med et overskud der ligger 

under de 5%. 

 Se vedhæftet bilag 

  

 

8. 

Frugtordning 

 

 DJ har snakket med brugsen ift frugt. 

Han kan sælge os frugt for 2 kr pr stk. 

 Det er for dyrt 

 Indkøbsaftalen byder ikke på noget 

andet tilbud 

 Frugtordningen stopper og vi må se om 

der kommer nyt på banen med et tilskud 

til. 

 Anja opfordre til at der gives besked ud 

til forældrene. Det er gjort. 

 Alle tænker i alternativer og vender 

tilbage hvis man kommer på nye ideer 

 

9. 

Plan for overlevering fra gl. til ny bestyrelse 

 Møder for ny bestyrelse 

 20 marts - 18 april- 24 april – 29 maj 

 24 april forberedelse af overlevering til 

ny bestyrelsen. 

 Den 29 maj er et overleveringsmøde 

med ny bestyrelse. 

 

 

10. 

Principper 

 

 Der er fundet de principper der er lavet 

på skoledelen. 

 Vi har ikke så mange principper 

 Principperne er en del af årshjulet. 

 Principperne gennemgås inden vi får en 

ny bestyrelse 

 Behøver man at have principper? Nej 

det er ikke lovbestemt. 

 



 

11. 

Nyhedsbrev 

 6 klasse skal til oplæsnings konkurrence 

på biblioteket i Randers.  

 

12. 

Presseudvalget/Facebook 

 Se punkt 11 

 

 

13. 

Punkter til næste møde 

 Gennemgang af gamle principper. Hvad 

skal genbruges, og er der nye principper 

som skal laves. 

 De gamle principper sendes ud med 

næste dagsorden. 

 

 

14.  

Evt. 

 Anja informere om forløbet ift. 

legeplads på det grønne område foran 

skolen. Der har været møde med en 

legeplads mand. Legepladsen bliver til 

alle aldre. Der arbejdes på at få et tilbud 

og derefter søges der fondsmidler. 

 Multibanen skal op nu. Dorte P 

kontakter Berit Villadsen ift. opsætning 

 

Mødet afholdes fra kl. 17.00-ca. 18.15 

Spisning fra ca. 18.15-18.45 og herefter valgmøde fra kl. 19.00 


